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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI  
V. PRACE ORYGINALNE 

 
OCEAN FUNKCJI ŚRÓDBŁONKA U PACJENTÓW Z MIAŻDŻYCĄ ZAROSTOWĄ TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 
LECZONYCH WEWNĄTRZNACZYNIOWO 
 
Paweł Kaczmarczyk1, Paweł Maga1,2, Rafał Niżankowski2, Rafał Januszek3, Marzena Frołow2, Mikołaj 
Maga2,  Jolanta Kościelniak1,2, Andrzej Belowski1,2 

 
1Medicus sc Kraków  
2Klinika Angiologii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
3II Katedra Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

 
Wstęp: Celem prezentowanej pracy była ocena parametrów funkcji śródbłonka oraz ich ewentualnego 
wpływu na wyniki leczenia wewnątrznaczyniowego u pacjentów z miażdżycą zarostową tętnic kończyn 
dolnych w rocznej obserwacji klinicznej. 
Metodyka: Badaniem objęto 72 pacjentów, których leczono wewnątrznaczyniowo w zakresie tętnic 
obwodowych. Badani objęci byli obserwacją od dnia poprzedzającego zabieg przez okres 12 miesięcy w 
oparciu o kolejne wizyty po 1,3,6 i 12 miesiącach. Każdorazowo badana była czynność śródbłonka, 
wykonana ocena kliniczna kończyny (w skali Rutherford) i hemodynamiczna w oparciu o wskaźniki 
kostka-ramię (ABI) i paluch-ramię (TBI). Ocena parametrów śródbłonka obejmowała badanie 
przepływozależnego rozszerzenia tętnicy ramiennej (FMD), rejestrację zmian obwodowego napięcia 
tętnicy ramiennej (Peripheral Arterial Tone -PAT), pomiar fali tętna (Pulse Wave Analysis - PWA) oraz 
ocenę grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej (IMT). 
Wyniki: W trakcie rocznej obserwacji, u pacjentów po leczeniu wewnątrznaczyniowym zaobserwowano 
istoną statystycznie poprawę dystansu chromania przestankowego, poprawę indeksu kostka-ramię, 
przejściową poprawę FMD, przy braku zmian w zakresie parametrów fali tętna.  
Pacjenci z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, hypercholesterolemią, niższym rozkurczowym 
ciśnieniem krwi, większą ilością paczkolat oraz niższym TBI prezentowali istotnie statystycznie gorsze 
efekty leczenia klinicznego i większą ilość punktów końcowych. 
Wnioski: Ocena funkcji śródbłonka w oparciu o FMD, pomiar fali tętna i rejestrację zmian obwodowego 
napięcia tętnicy ramiennej u pacjentów z zaawansowaną miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych 
nie jest predyktorem wyników klinicznych w rocznej obserwacji.  
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WPŁYW SULODEKSYDU NA PRZEPŁYW KRWI W NACZYNIACH KAPILARNYCH I NA JAKOŚĆ ŻYCIA U 
PACJENTÓW Z OBJAWAMI CHOROBY RAYNAUD’A 
 
Andrzej Eberhardt, Grzegorz Madycki, Bartosz Pacewski, Michał Juszyński 

 
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w 
Warszawie 
 
Streszczenie 
Objaw Raynaud’a jest jedną z częstszych reakcji skurczowych tętniczych naczyń krwionośnych. Można 
zakwalifikować ten objaw jako nadwrażliwość na czynniki powodujące skurcz naczyń, takie jak: 
ekspozycja na zimno, stres czy wibracje. Obecnie w leczeniu najczęściej stosowane są leki z grupy 
antagonistów wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz blokery α1-adrenergiczne. 
 Sulodeksyd poprawia czynność ludzkich komórek śródbłonka. To działanie ma charakter protekcyjny, 
antyoksydacyjny, przeciwzapalny. Można przypuszczać, że wszystkie te efekty powodują przedłużenie 
żywotności śródbłonka. Przedstawione w tej pracy wyniki wskazują, że stosowanie sulodeksydu, 
będącego mieszaniną naturalnych glikozaminoglikanów ma właściwości lecznicze w terapii pacjentów z 
fenomenem Raynaud’a – nie jest to działanie wyłącznie tonujące objawy), daje największą długotrwałą 
poprawę przepływu w naczyniach kapilarnych oraz najrzadszą częstość nawrotów. Zaobserwowano 
istotny statystycznie wzrost perfuzji krwi w naczyniach kapilarnych o 193% w prawej ręce i 174% w lewej 
ręce (p<0,01), znaczącą poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie częstości nawrotów objawów 
oraz zmniejszenie odczucia dolegliwości bólowych podczas napadów.  Lepsze wyniki uzyskano w prawej 
ręce, jest ona na ogół bardziej sprawna, lepiej wyćwiczona, lepiej też reagowała na wysycającą dawkę 
leku, niezależnie od stosowanej temperatury użytej w badaniu.  
 
 
Słowa kluczowe: objaw Raynaud’a, sulodeksyd, przepływometria laserowo-dopplerowska 
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WYNIKI WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ EMBOLIZACJI ŻYŁ MIEDNICY U PACJENTÓW Z ZASTOJEM KRWI W 
MIEDNICY MNIEJSZEJ 
 
Łukasz Drelicharz, Marek Krzanowski, Łukasz Partyka,, Małgorzata Mielnik, Marzena Frołow, Tomasz 
Aleksiejew-Kleszczyński 
 
Zespół zaburzeń żylnych miednicy – schorzenie charakteryzujące się zastojem krwi żylnej w miednicy 
mniejszej - jest coraz częściej rozpoznawaną przyczyną przewlekłego bólu miednicy, żylaków 
nietypowych i nawrotowych żylaków kończyn. Uznaną metodą leczenia jest wewnątrznaczyniowa 
embolizacja żył miednicy – czasami wykonywana etapowo, a w przypadkach utrudnienia odpływu -
wszczepienie stentu do żył biodrowych lub lewej żyły nerkowej. 
Analizowano pacjentów z zakończonym procesem leczenia. Wskazaniami do terapii były nawrotowe 
żylaki kończyn dolnych, żylaki nietypowe lub przewlekły ból brzucha i bolesne albo obfite miesiączki; w 
każdym przypadku objawom towarzyszyło poszerzenie lub niewydolność żył miednicy w 
przezpochwowym badaniu kolorowym Dopplerem (TV DUS), w tomografii komputerowej lub NMR. Z 
analizy wyłączono pacjentów z przebytą zakrzepicą żył biodrowych lub żyły głównej dolnej.   
Leczeniu poddano 181 pacjentów (180 kobiet) z nawrotowymi żylakami (53%),  żylakami nietypowymi 
(73%), objawami przekrwienia miednicy (63%). Wyjściowo, niewydolność lewej żyły jajnikowej (LOV) 
stwierdzono u 146 chorych, prawej żyły jajnikowej (ROV) u 71 chorych, gałęzi lewej żyły biodrowej 
wewnętrznej (LtIIV) u 116 chorych, gałęzi prawej żyły biodrowej wewnętrznej (RtIIV) u 90 chorych.   
Zabiegi wykonywano etapowo – osobno embolizowano żyły jajnikowe lub gałęzie żył biodrowych, 
kolejne etapy oddzielały co najmniej 4 tygodnie. Do embolizacji używano pianę aetoxysclerolu i spirale 
embolizacyjne. Wykonano łącznie 359 procedur embolizacji. LOV embolizowano w 160 przypadkach, 
ROV w 57, łożysko LtIIV w 80 a RtIIV w 60. W 5 przypadkach objawowego zespołu May-Thurner’a do 
lewej żyły biodrowej wspólnej wszczepiono stent. Żaden z przypadków ucisku lewej żyły nerkowej nie 
wymagał leczenia interwencyjnego.  
Po leczeniu w TVDUS u 63% chorych stwierdzono pełne, a u 36% częściowe ustąpienie refluksów. Dużą 
poprawę kliniczną zgłosiło 63% pacjentów, częściową 22%, brak poprawy podało 9%. 6% chorych 
zgłosiło pogorszenie. Brak uznanej metodyki oceny jakości życia adresowanej do tej grupy chorych 
utrudnia zobiektywizowaną ocenę efektów leczenia. 
Wniosek: Wewnątrznaczyniowa embolizacja żył miednicy jest skuteczną metodą obliteracji żył i splotów 
miednicy w ocenie ultrasonograficznej.  
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WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI KWESTIONARIUSZA OCENY JAKOŚCI ŻYCIA VASCUQOL 
 
Andrzej Belowski, Łukasz Partyka, Marek Krzanowski, Romuald Polczyk, Paweł Maga, Mikołaj Maga, 
Catherine Acuardo, Jennifer Lambe, Mark Morgan, Rafał Niżankowski 
  
Wstęp: Pomiary wyników leczenia oparte na opinii pacjentów (Patient Reported Outcome Measures) 
zyskują znaczenie równoważne z oceną kliniczną. Kwestionariusze ogólne jakości życia nie zapewniają 
adekwatnej oceny efektywności leczenia. Dlatego konieczne jest stosowanie kwestionariuszy swoistych, 
czulszych w ocenie odczuwania nasilenia objawów i skutków choroby. Jednym z zalecanych 
kwestionariuszy swoistych dla miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych (PAD) jest formularz 
VascuQoL.  
Metody: Przeprowadzono walidacje lingwistyczną polskiej wersji VascuQol w zespole lekarzy, socjologa i 
specjalisty lingwistyki zgodnie z metodologią MAPI Research Trust.               W drugim etapie 
przeprowadzono walidację kliniczną oceniając jednocześnie jakość życia  formularzem VascuQol 25 oraz 
formularzami i EQ5D i SF36v2. Dodatkowo wykonano ocenę wyników retestu przeprowadzonego do 30 
dni od testu pierwszego.  
Wewnętrzną rzetelność skal oceniano wskaźnikiem Alfa Cronbacha. Zgodność test-retest oceniano 
współczynnikiem korelacji międzyklasowej (ICC) i analizą Blanda-Altmanna. Współczynnik korelacji 
Pearsona zastosowano do porównania kwestionariuszy w odpowiadających domenach, a wydajność 
diagnostyczną testu oceniano przy pomocy krzywych ROC. 
Wyniki: Osiągnięto wysoką wartość rzetelności skal (Alfa Cronbacha dla całości testu (0,95). Podobnie 
osiągnięto wysokie współczynniki powtarzalności w ICC. Współczynniki korelacji zawierały się w 
przedziałach 0,50 - 0,78 z p < 0,01. VascuQol okazał się lepszym narzędziem w ocenie jakości życia 
chorych w różnych stadiach klinicznych PAD w stosunku do formularzy SF-36 i EQ-5D-3L, co określała 
najwyższa wartość AUC (0,8 vs 0,74 i 0,7) dla krzywych ROC przy p < 0.001 dla tego formularza.  
Wniosek: Polska wersja VascuQoL jest czułym, swoistym i rzetelnym narzędziem  do oceny jakości życia 
u chorych z PAD.  
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ZASTOSOWANIE LASEROWEGO DOPPLERA W DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ MIKROKRĄŻENIA I 
MONITOROWANIU LECZENIA U PACJENTÓW Z ZESZTYWNIAJĄCYM ZAPALENIEM STAWÓW 
KRĘGOSŁUPA 
 
Bogucka Katarzyna1, Batko Bogdan2, Maga Paweł3 

 
1Department of Angiology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland 
2 Department of Rheumatology, J. Dietl Specialist Hospital, Krakow, Poland 
3Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland; Department of Angiology, Jagiellonian 
University Medical College, Krakow, Poland 
 
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłym procesem zapalnym rozwijającym 
się na podłożu zaburzeń autoimmunologicznych. Poza typowymi dla choroby lokalizacjami zmiany 
pojawiają się również w łożysku kapilarnym , prowadząc do dysfunkcji śródbłonka, upośledzenia 
relaksacji naczyń, a w konsekwencji do zaburzeń mikrokrążenia. Ryzyko sercowo- naczyniowe u 
pacjentów z ZZSK jest o  30-50% większe niż w populacji ogólnej. 
Celem badania była ocena zaburzeń w mikrokrążeniu u pacjentów z ZZSK przy użyciu laserowego 
dopplera (Laser Doppler Flowmetry – LDF) oraz kapilaroskopii. Ponadto wykazanie przydatności LDF w 
monitorowaniu funkcji mikrokrążenia podczas leczenia biologicznego ZZSK. 
Do badania zrekrutowano 54 chorych z ZZSK, z niskim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, spośród 
których 37 było w stadium aktywnym choroby. Grupę kontrolą stanowiło 28 zdrowych, ochotników. U 
chorych w stadium aktywnym ZZSK włączono 3 miesięczny cykl leczenia biologicznego (TNFi). Ocenę 
mikrokrążenia wykonano w oparciu o pomiar podstawowego przepływu kapilarnego oraz test 
pookluzyjnej hyperemii metodą LDF i badanie kapilaroskopowe wałów paznokciowych palców rąk. U 
wszystkich badanych i ochotników wykonano dwukrotnie badania w odstępie 3 miesięcy. 
Stwierdzono istotny związek pomiędzy aktywnością choroby a zaawansowaniem zaburzeń w 
mikrokrążeniu, zarówno w ocenie czynnościowej metodą LDF jak i morfologicznej U chorych w fazie 
aktywnej ZZSK zaobserwowano w teście hyperemii LDF  istotnie wydłużony czas maksymalnego napływu 
względem chorych w stadium nieaktywnym oraz grupy kontrolnej. U chorych po leczeniu biologicznym 
wykazano istotną redukcję czasu maksymalnego napływu w teście hyperemii LDF, co korelowało z 
poprawą stanu klinicznego.  
W ocenie strukturalnej naczyń mikrokrążenia uwidoczniono w fazie aktywnej choroby istotny obrzęk 
okołokapilarny, który uległ redukcji po leczeniu TNFi.  
Badanie mikrokrążenia u pacjentów z ZZSK przy użyciu laserowego dopplera jest metodą pozwalającą na 
obiektywną ocenę zaburzeń czynnościowych w naczyniach kapilarnych z uwzględnieniem stopnia 
aktywności choroby oraz monitorowanie zmian zachodzących podczas leczenia. 
Metoda LDF z pookluzyjnym testem hyperemii może być przydatnym narzędziem w ocenie ryzyka 
sercowo- naczyniowego u chorych z ZZSK.  
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CZY OKOŁOZABIEGOWE NIEDOKRWIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO PO ZABIEGACH 
ENDOWASKULARNYCH U PACJENTÓW Z MIAŻDŻYCĄ ZAROSTOWĄ TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH MA 
WPŁYW NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEPOŻĄDANYCH ZDARZEŃ SERCOWO-NACZYNIOWYCH? 
 
Wachsmann A.1, Maga M.1,2, Szczeklik W.3,  Maga P.1,   
 
1 Klinika Angiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum , Kraków 
2 Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków 
3II Katedra Chorób Wewnętrznych  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków 
 
Wstęp i cel badania. Jedną z częstych komplikacji po operacjach chirurgicznych jest uszkodzenie mięśnia 
serca, które można zdefiniować jako prognostycznie istotne uszkodzenie spowodowane 
niedokrwieniem, występujące do 30 dni po zabiegu wewnątrznaczyniowym. Natomiast leczenie 
wewnątrznaczyniowe u pacjentów z  krytycznym niedokrwieniem i jego wpływ na uszkodzenia mięśnia 
serca związanego z tą procedurą nie jest dokładnie zbadane. Celem naszego badania była ocena 
uszkodzenia mięśnia sercowego po leczeniu endowaskularnycm (ang. MIEVT – myocardial injury after 
endovascular treatment) i jego wpływ na pozabiegowe występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych.  
Materiały i metody. W badaniu tym rekrutowani byli pacjenci, których zakwalifikowano do leczenia 
wewnątrznaczyniowego z powodu krytycznego niedokrwienia kończnym dolnych w przebiegu miażdżycy 
zarostowej tętnic kończyn dolnych. Próbki krwi do oznaczenia poziomu troponiny (hsTnT) pobierane 
były przed zabiegiem, 6-12 h po zabiegu oraz 1 dzień po zabiegu. Kryteria MIEVT zostały zdefiniowane 
jako wzrost poziomu hsTnT ponad 14 ng/L po zabiegu wewnątrznaczyniowym oraz wzrost o conajmniej 
30% w stosunku do poziomu przed zabiegiem. Wszyscy pacjenci zostali objęci roczną obserwacją po 
zabiegową. 
Wyniki. Do badania włączono 239 pacjentów. 62,1% z nich miało podniesiony poziom przedzabiegowego 
hsTnT > 14 ng/L, choć nie wpłynęło to istotnie na wstępowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych (p=0,89) 
ani na roczną śmiertelność (p=0,98). Podczas obserwacji zsumowane zdarzenia sercowo-naczyniowe 
wystąpiło u 48 pacjentów (20,5%) natomiast 34 z nich umarło (14.2%). Obserwowano również istotną 
zależność pomiędzy MIEVT (61 pacjetnów; 25.5%) a śmiercią [OR=2,73(1,3-5,8); p=0,01] oraz pomiędzy 
MIEVT a niepożądanymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi [OR=2,94(1,5-5,73); p=0,003].  
Wnioski. Poziom troponiny, często podniesiony u pacjetnów z krytyzcznym niedokriweniem kończyn 
dolnych przechodzących zabieg wewnątrznaczyniowy, wskazują na zaawansowany stan chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Co najmniejsz jedna czwarta pacjentów u których wykonuje się zabiegi 
endowaskularne może doświadczyć MIEVT. Spośród tych pacjentów 25% umiera podczas rocznej 
obserwacje. Zdecydowana większość pacjetnów którzy doświadczyli MIEVT nie prezentowała żanych 
objawów klinicznych niedokrwienia mięśnia serca i mogliby zostać niezauważeni bez przesiewowego 
badania poziomu troponiny 
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STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH PODCZAS SESJI  
XI. PRACE ORYGINALNE 

 
ASPIRYNOOPORNOŚC U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINIKACH NACZYNIOWYCH - NIEDOCENIANY 

PROBLEM, MOGĄCY ZAPRZEPAŚCIĆ EFEKTY LECZENIA ZABIEGOWEGO 

 

Michał Juszyński, Adam Lewszuk, Jolanta Obidzińska-Trościanko, Grzegorz Madycki 

 

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej – Szpital Bielański ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie 

 

Wstęp. Właściwości antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego (ASA) są szeroko wykorzystywane u 

chorych poddawanych zabiegom naczyniowym na świecie. Mimo powszechnego zastosowania ASA u 

tych chorych, znacząca liczba powikłań zakrzepowo – zatorowych pozostaje nadal istotnym problemem. 

Materiał i Metody. Do badania włączono 140 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Naczyniowej i 

Angiologii CMKP z powodu chorób aorty lub naczyń obwodowych, które nie przyjmowały ASA do czasu 

przyjęcia do Kliniki. 

Do oznaczenia wrażliwości agregacyjnej płytek krwi użyto analizatora  MultiPlate firmy Roche. 

Wykonywano test agregacji zależnej od cyklooksygenazy, a więc wrażliwej na kwas acetylosalicylowy – 

tzw. ASPI-test.  Wszyscy chorzy mieli wykonany pierwszy ASPI-test w dniu przyjęcia do Kliniki. Drugi 

ASPI-test wykonywano w okresie pooperacyjnym, tuż przed wypisem chorego ze szpitala – średnio około 

tygodnia po pierwszym teście. W tym czasie 29 chorych rozpoczęło regularne przyjmowanie ASA. 

Wyniki. Wśród chorych w grupie badanej, wartości ASPI-testów zawierały się w przedziale od 61 do 1837  

(średnio 771).  Wartości ASPI w grupie tych 29 osób, które nie przyjmowały ASA przed pierwszym 

badaniem MultiPlate, a przyjmowały ASA podczas drugiego badania MultiPlate, wynosiły od 244 do 

1357 (średnia ASPI: 1002). Po rozpoczęciu przyjmowania przez nie ASA – w drugim badaniu MultiPlate, 

wartości ASPI wynosiły od 33 do 1057 (średnia 368). Obserwowano więc wyraźny spadek agregacji 

płytek po rozpoczęciu przyjmowania przez pacjentów ASA (średnio spadek ASPI z 1002 na 368 czyli o 

634). Aspirynooporność wykazywało 3 spośród tych 29 chorych - ASPI: 828, 856 i 1057. ASPI przed 

rozpoczęciem przyjmowania ASA: 1267, 1306 i 1188 - były to jedne z najwyższych wartości ASPI, jakie 

uzyskano wśród osób nieprzyjmujących pierwotnie ASA.   

Wnioski. Zjawisko aspirynooporności u chorych przyjmujących ASA, operowanych w klinikach 

naczyniowych może wynikać z wybitnej wyjściowej predyspozycji proagregacyjnej płytek krwi u tych 

osób. 
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ZACHOWANIE SUBPOPULACJI CD8+ LIMFOCYTÓW T WE WCZESNEJ ODPOWIEDZI NA ANGIOPLASTYKĘ 
BALONOWĄ U PACJENTÓW Z MIAŻDŻYCĄ ZAROSTOWĄ TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH 
 
Maga Mikołaj 1,2, Mikolajczyk Tomasz3,4, Partyka Łukasz5, Guzik Tomasz3,4, Maga Paweł1 
 
1 Klinika Angiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 
2 Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w 
Krakowie 

3 Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w 
Krakowie 
4 Institute of Infection, Immunity and Inflammation , University of Glasgow, UK 
5 Angio-Medicus, Kraków 
 
Wstęp i cele: Wczesna agregacja limfocytów T w czasie wystąpienia uszkodzenia ściany naczyń 
krwionośnych jest znana jako process inicjujący rozwój blaszki miażdżycowej. W badaniach opartych o 
modele zwierzęce i w badaniach in-vitro na ludzkim materiale biologicznym udowodniono, że 
immunosenescenowane komórki CD28null CD8+ T są związane z destabilizacją blaszki miażdżycowej. Nie 
zbadano zachowania limfocytów T u pacjentów poddawanych angioplastyce balonowej (PTA) z powodu 
miażdżycy tętnic kończyn dolnych (PAD). Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy dochodzi do 
wczesnych zmian w poziomie komórek T w odpowiedzi na PTA. 
Metody: Próbki krwi zostały pobrane przed jak i natychmiast po wykonaniu PTA (poprzez cewnik 
bezpośrednio z okolicy zajętej przez blaszkę) od 45 pacjentów z PAD w 3 lub 4 stopniu klasyfikacji 
Rutherforda. Pacjenci, u których zachodziła możliwość aktywacji odpowiedzi immunologicznej z powodu 
innych schorzeń zostali wykluczeni z badania. Pobrano także próbki kontrolne u pacjentów, u których nie 
wykonywano plastyki balonowej. Do wyizolowania i scharakteryzowania subpopulacji komórek T 
wykorzystano cytometrię FACS.  
Wyniki: W wyniku PTA doszło do szybkiego spadku liczby komórek TCR CD8+ T. W wyniku dalszej 
charakterystyki populacji zaobserwowano spadek liczby komórek pro-aterosklerotycznych 
CD28nullCD57+, efektorowych CD45RA+CCR7- oraz komórek pamięci CD45RA-CCR7-. Nie wystąpiły 
istotne zmiany w liczbie komórek CD4+, doszło natomiast do spadku poziomu komórek aktywujących 
oraz markerów przylegania i zasiedlania limfocytów T.   
Wnioski: Zarówno komórki efektorowe jak i immunosenescenowane limfocyty T CD8+ oddziałowujące 
na chemokinowy receptor CCR5 mogę przylegać do fragmentów ściany naczyń naruszonych w wyniku 
angioplastyki balonowej. Zjawisko to prawdopodobnie odzwierciedla występowanie inicjacji tworzenia i 
postępującego rozwoju blaszki miażdżycowej. Komórki efektorowe CD8+ pełnią istotną rolę w 
odpowiedzi immunologicznej indukowanej podrażnieniem ściany tętnic w wyniku leczenia 
wewnątrznaczyniowego pacjentów z PAD. 
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KOMPLEKS TROMBINA-ANTYTROMBINA JAKO CZYNNIK PROGNOSTYCZNY U CHORYCH LECZONYCH Z 
POWODU TĘTNIAKÓW AORTY BRZUSZNEJ I MIAŻDZYCY OBWODOWEJ 
 
Michał Juszyński, Piotr Glinicki, Jolanta Obidzińska-Trościanko, Grzegorz Madycki 
 
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej – Szpital Bielański ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie 
 
Wstęp. Poziom aktywacji układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych z chorobami naczyniowymi ma 
wpływ na efekty leczenia tych chorych w postaci pozabiegowych powikłań zakrzepowo – zatorowych.  
Wobec braku możliwości bezpośredniego zbadania aktywności trombiny, która niezwłocznie po 
aktywacji ulega związaniu z antytromibiną, tworząc kompleksy,  badanie stężenia tych kompleksów 
wydaje się być dobrą metodą oceny aktywności proagregacyjnej u tych chorych i ich skłonności do 
powikłań. 
Materiał i Metody. Do badania włączono 60 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Naczyniowej i 
Angiologii CMKP: 20 chorych z tętniakami aorty brzusznej (AAA) leczonych wewnątrznaczyniowo (EVAR) 
i 40 chorych z objawową miażdżycą tętnic obwodowych (PAD), z których 20 miało wykonywany zabieg 
wewnątrznaczyniowy (PTA) po raz pierwszy, zaś 20 było operowanych wewnątrznaczyniowo z powodu 
restenozy po PTA.  Grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników. Wszyscy badani przy przyjęciu 
mieli oznaczony poziom kompleksów trombina – antytrombina w surowicy krwi. 
Wyniki. U chorych z tętniakami aorty brzusznej średni poziom kompleksów trombina–antytrombina 
(TAT) wynosił 10,6g/l, był więc znacznie podwyższony (norma <4,1g/l). Chorzy z miażdżycą tętnic 
obwodowych przed pierwszym zabiegiem PTA mieli poziomy TAT niższe niż chorzy z AAA: średnio 4,8g/l, 
jednak chorzy z PAD przyjęci celem reoperacji z powodu restenozy po PTA, mieli poziomy TAT bardzo 
wysokie - jeszcze wyższe, niż chorzy z AAA: średnio 11,8g/l. W grupie kontrolnej (zdrowi) poziomy TAT 
nie przekroczyły normy (max. 4g/l). 
Wnioski. Poziomy kompleksów trombina - antytombina w surowicy krwi wydają się być dobrym 
czynnikiem prognostycznym u chorych z chorobami naczyniowymi w odniesieniu do rodzaju choroby, 
stopnia jej zaawansowania oraz ryzyka wystąpienia powikłań pozabiegowych. 
 


